Okręgowy Inspektor at Służby Wi ęziennej w Opol u
45-033 Opole, ul. Sądowa 2
tel. 77 453 97 61, fax 77 454 44 39, email:
oisw_opole@sw.gov.pl

Opole, 19 marca 2021 r.

UW AGA!
Poniższe ogłoszenie nie stanowi procedury postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego (nie jest ofertą) .
USTALENIE W ARTOŚCI ZAMÓW IENIA NA USŁUGĘ
Dyrektor Okręgowy Służby W ięzienne j w Opolu zawiadamia wykonawców
o planowanym w przyszłości przeprowadzeniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę w ykonania audytu dotyczącego
zapew nienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w budynkach
jednostek organizacyjnych Służby W ięziennej podległych Dyrektorowi
Okręgowemu Służby W ięziennej w Opolu , położonych na terenie Okręgowego
Inspektoratu Służby W ięziennej w Opolu tj.:
1) Okręgowy Inspektorat Służby W ięziennej w Opolu,
2) Areszt Śledczy w Opolu,
3) Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich,
4) Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich,
5) Zakład Karny w Brzegu,
6) Zakład Karny w Głubczycach,
7) Zakład Karny w Kluczborku,
8) Zakład Karny w Nysie,
9) Zakład Karny w Sierakowie Śląskim.
Zamawiający ma obowiązek sporządzać plan postępowań o udzielenie
zamówień, jakie przewiduj e przeprowadzić w danym roku finansowym zgodnie
z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ). W planie tym, oprócz innych informacji, powinna
się znaleźć „orientacyjna wartość zamówienia”. Realni e ujmując, wartość
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orientacyjna nie ma żadnych wiążących następstw w postaci determinowania
jakiejkolwiek czynności zamawiającego, niczego nie przesądza. Z kolei
z właściwą wartością zamówienia, wiąże się cały szereg następstw
(zastosowane tryby, progi, wy łączenia, poszczególne obowiązki proceduralne,
możliwość unieważnienia itd.).
W związku z powyższym w celu ustalenia wartości zamówienia , zamawiający
zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc do wykonawców o przedstawienie
orientacyjnych kosztów wykonania usługi - audytu dostępności architektonicznej
dla osób ze szczególnymi potrzebami w myśl ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm. ).
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓW IENIA
Usługa wykonania audytu dostępności architektonicznej dla osób
ze szczególnymi potrzebami
w budynkach jednostek organizacyjnych Służby W ięziennej podległych
Dyrektorowi Okręgowemu Służby W ięziennej w Opolu
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.)
minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami obejmują :
1) w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni
komunikacyjnych budynków,
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań
architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich
pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku,
co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego,
o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm. ),
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e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji
lub ich uratowania w inny sposób ;
2) w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) . Podmioty
publiczne są zobowiązane do przestrzegania ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych. Oznacza to, że muszą być one zgodne ze Standardem W CAG
2.1, czyli W eb Content Accessibility Guidelines. Jest to o publikowany przez
organizację W 3C standard, który zawiera zbiór zasad, jakimi powinni kierować
się twórcy stron internetowych, aby przygotowane przez nich strony były
maksymalnie dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
Ustawa dotyczy w szczególności:


umieszczenia na stronie danych teleadresowych podmiotu i linku do strony
podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej ;



umieszczenia na stronie narzędzi kontaktowych (np. formularzy,
wideotłumacza języka migowego itp.) ;



zapewnienie odpowiedniej nawigacji po stronie ;



umieszczenia na stronie deklaracji dostępności ;



zapewnienia na stronie dostępnych multimediów (czyli np. zawierających
napisy);



umieszczenia na stronie informacji dotyczących sytuacji kryzysowej ;



publikacji dostępnych dok umentów urzędowych oraz wzorów umów
lub wzorów innych dokumentów przeznaczonych do zaciągania zobowiązań
cywilnoprawnych;

3) w zakresie dostępności informacyjno -komunikacyjnej:
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się,
o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku
migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1824) lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza
przez strony internetowe i aplikacje ;
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób
słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub
urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie
słyszenia;
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c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie
jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst
odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz
informacji w tekście łatwym do czytania ;
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szcze gólnymi potrzebami, komunikacji
z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
Ocena dostępności architektonicznej obiektu jest pierwszym krokiem
w identyfikacji obszarów wymagających poprawy, wyniki audytu mają dać
podstawę do stworzenia planu działań w ki erunku poprawy dostępności
poszczególnego obiektu w danej jednostce organizacyjnej . Przeprowadzenie
oceny dostępności będzie dotyczyło następujących jednostek organizacyjnych
Służby W ięziennej wraz z rekomendacjami zmian poprawiających dostępność
obiektu o raz zapewnianych usług wg. poniższego zestawienia:
1) Okręgowy Inspektorat Służby W ięziennej w Opolu, ul. Sądowa 2, 45 -033
Opole;
2) Areszt Śledczy w Opolu , ul. Sądowa 4, 45 -033 Opole, plus Oddział
Zewnętrzny w Opolu, ul. P artyzancka 72, 45 -853 Opole plus Oddział
Zewnętrzny w Turawie, ul. Spacerowa 14, 46 -045 Turawa;
3) Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich , ul. Karola Miarki 1, 47 -100
Strzelce Opolskie;
4) Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich, ul. Klonowa 3, 47 -100 Strzelce
Opolskie, plus Oddział Zewnętrzny w Kędzierzynie -Koźlu, ul. Racławicka 10,
47-200 Kędzierzyn-Koźle;
5) Zakład Karny w Brzegu, ul. Bolesława Chrobrego 29, 49-300 Brzeg, plus
Oddział Zewnętrzny w Grodkowie, ul. Henryka Sienkiewicza 23, 49 -200
Grodków;
6) Zakład Karny w Głubczycach, ul. Jana Kochanowskiego 3, 48 -100 Głubczyce;
7) Zakład Karny w Kluczborku, ul. Katowicka 4, 46 -200 Kluczbork,
8) Zakład Karny w Nysie, ul. Tadeusza Kościuszki 4A, 48 -300 Nysa, plus
Oddział Zewnętrzny w Prudniku, ul. Tadeusza Kościuszki 7, 48 -200 Prudnik;
9) Zakład Karny w Sierakowie Śląskim , ul. Cegielniana 13, 42 -793 Ciasna.
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Celem przedmiotu zamówienia jest:
1) określenie aktualnego poziomu dostępności jednostek organizacyjnych
i otoczenia zewnętrznego;
2) określenie rekomendacji racjonalnych dz iałań / usprawnień wpływających
na zapewnienie dostępności jednostki we wszystkich zakresach .
Rekomendacje zmian, o których mowa rozumiane są jako:
1) poprawiające dostępność;
2) wymagające natychmiastowego wprowadzenia, gdyż na przykład dotyczą
sytuacji,

w

której

istnieje

zagroż enie

dla

zdrowia

i

bezpieczeństwa

użytkowników budynku w jednostce.
Przedmiot i zakres audytu . Audyt musi obejmować diagnozę jednostki
we wszystkich zakresach, identyfikację barier w nich występujących wraz
z wstępnymi zaleceniami w zakresie ich likwidacji lub eliminacji :
a) otoczenie budynków m.in. ciągi piesze, miejsca postojowe, nawierzchnia,
oznaczenia dźwiękowe i dotykowe ;
b) stref y

wejściowe

budynków

m.in.

ciągi

piesze,

szerokość

przejść,

oznakowania, dostęp do budynku ;
c) komunikacja pionowa i pozio ma budynku m.in.: korytarze, zmiany poziomów,
możliwe przeszkody, wykończenie posadzek i ścian, drzwi, schody, dźwigi,
podnośniki;
d) dostępność

usług

i

funkcji

m.in.

oświetlenie,

rozkład

pomieszczeń,

stanowiska obsługi, dostęp do oznaczeń, dostępność toalet ;
e) w każdym budynku ocenie dostępności podlegać będzie 3 -5 wybranych
pomieszczeń

np.

administracja,

sale

widzeń,

pokoje

przesłuchań,

cela

mieszkalna, biblioteka, które wskazane zostaną przez zamawiającego przed
lub w trakcie prowadzenia audytu ;
uwzględniając potrzeby wynikające z niepełnosprawności narządu:
a) ruchu,
b) słuchu,
c) wzroku.
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Dodatkowo dla poszczególnych ocenianych obiektów należy przeprowadzić
ocenę

poniżej

wymienionych

obszarów

pod

kątem

dostępności

i

opisać

następujące elementy, jeżeli dotyczą:
1) Otoczenia zewnętrznego rozumianego jako:
a) trasę dojścia do budynku,
b) wyposażenie na trasie dojścia ,
c) oznaczenia, tablice informacyjne ,
d) oświetlenie .
2) Parkingu dla osoby z niepełnosprawnościami rozumianego jako:
a) typ parkingu,
b) parametry miejsca parkingowego ,
c) odległość miejsca parkingowego dla OzN od wejścia ,
d) przestrzeń manewrową na ciągu pieszym ,
e) usprawnienia

/

dostępność

pod

kątem

niepełnosprawności

ruchowej,

wzrokowej, słuchowej,
f) zastosowane materiały wykończeniowe ,
g) wyposażenie,
h) oznakowanie miejsca postojowego ,
i) oświetlenie ,
j) sygnalizację do przywołania pomocy .
3) W ejścia do budynku rozumiane jako:
a) dojście do budynku ,
b) wejścia do budynku ,
c) przedsionek, drzwi wejściowe i wewnętrzne ,
d) oświetlenie ,
e) sygnalizację do przywołania pomocy .
4) Komunikacji poziomej w budynku rozumianej jako:
a) Bramy, punktu informacyjnego ,
b) dostępne przestrzenie i korytarze w budynku ,
c) parametry przestrzeni manewrowej ,
d) usprawnienia

/

dostępność

pod

kątem

niepełnosprawności

ruchowej,

wzrokowej, słuchowej,
e) zastosowane materiały wykończeniowe ,
f) wyposażenie,
g) oznaczenia, tablice informacyjne ,
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h) oświetlenie ,
i) sygnalizacja w budynku .
5) Komunikacji pionowej w budynku rozumianej jako:
a) W indy,
b) schody wewnętrzne ,
c) parametry przestrzeni manewrowej ,
d) oznaczenia / tablice informacyjne ,
e) oświetlenie .
6) Pomieszczeń sanitarnych, w toalet dla OzN rozumianych jako:
a) dostępność toalet dla OzN ,
b) drzwi do toalet dla OzN ,
c) parametry przestrzeni manewrowej ,
d) zastosowane materiały wykończeniowe ,
e) wyposażenie toalet dla OzN ,
f) oznaczenia / tablice informacyjne ,
g) oświetlenie
7) Pomieszczeń typu audytoryjnych , do pracy, innych wynikających
ze specyfikacji obiektu rozumiane jako:
a) dostępność pomieszczeń do pracy, innych dla OzN,
b) parametry przestrzeni manewrowej ,
c) drzwi do pomieszczeń ,
d) zastosowane materiały wykończeniowe ,
e) wyposażenie pomieszczeń ,
f) oznaczenia / tablice informacyjne ,
g) oświetlenie
8) Ochrony przeciwpożarowej.
Audyt winien zostać dostarczony zamawiającemu:


w wersji papierowej (2 szt.) oraz,



w wersji elektronicznej zgodnej ze standardem W CAG 2.0. (co najmniej
wersja w formacie pdf i wersja ed ytowalna w formacie doc lub xls
- 2 pendrive'y z audytami we wskazanych formatach).
Jednocześnie zamawiający przypomina, iż

ww. usługa nie jest ofertą

cenową, a jedynie posłuży zamawiającemu do ustalenia wartości zamówienia ,
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o której stanowi art. 35 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych .
Dlatego zalecane jest dokonanie wizji lokalnej każdej jednostki celem rzetelnego
i kompletnego przygotowania wyceny późniejszej dokumentacji audytu.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami i wizji lokalnej
są koordynatorzy dostępności w jednostkach wg. poniższego zestawienia:
1) Okręgowy Inspektorat Służby W ięziennej w Opolu, mjr Ireneusz Dąbrowski,
tel. 774539761, ireneusz.dabrowski@sw.gov.pl
2) Areszt Śledczy w Opolu, chor. Janusz Zając , tel. 775492254,
janusz.zajac@sw.gov.pl
3) Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich, chor. Łukasz Buła ,
tel.774400420 wew. 161, lukasz.bula@sw.gov.pl
4) Zakład Karny Nr 2 w Strzelcach Opolskich, por. Krzysztof Hładysz ,
tel. 774622710, krzysztof.hladysz@sw.gov.pl
5) Zakład Karny w Brzegu, ppor. K rzysztof Stachera , tel. 774162011,
krzysztof.stachera2@sw.gov.pl
6) Zakład Karny w Głubczycach, plut. Tomasz Próchniak , tel. 774852015,
wew. 145, tomasz.prochniak@sw.gov.pl
7) Zakład Karny w Kluczborku, sierż. Tobiasz Golis , tel. 774176921,
tobiasz.golis@sw.gov.pl
8) Zakład Karny w Nysie, mł. chor. Grzegorz Zub , tel. 774342731,
grzegorz.zub@sw.gov.pl
9) Zakład Karny w Sierakowie Śląskim , ppłk Roman Janowski, tel.343538505,
roman.janowski2@sw.gov.pl

Przedstawienie

kalkulacji

kosztów

przygoto wania

audytu

(każdej

jednostki

osobno), która posłuży zamawiającemu tylko i wyłącznie do ustalenia wartości
zamówienia

należy

przesłać

w

formie

elektronicznej

(skan

z

podpisem

wykonawcy) na adres email: Ireneusz.Dabrowski@sw.gov.pl nie później niż do
dnia 12 kwietnia 2021 r. do godziny 10:00 zgodnie z formularzem, który jest
integralną częścią ogłoszenia.
Za wszelką okazaną pomoc w przygotowaniu i ustaleniu wartości zamówienia
na wykonanie w przyszłości d okumentacji audytu dot. zapewnienia dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami z góry dziękuję.
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